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Cynk organiczny x 30 tabl powlekanych (Avet Pharma)
 

Cena: 6,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 tabl

Postać Tabletki

Producent AVETPHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Cynk organiczny w postaci tabletek powlekanych od Avet Pharma jest produktem przeznaczonym dla pacjentów
dorosłych. Na co jest Cynk organiczny? Wskazaniem do stosowania suplementu diety jest wzbogacenie codziennych posiłków w dawkę
cynku, co może pomóc przeciwdziałać niedoborom tego pierwiastka lub ewentualnie uzupełniać powstałe niedobory. Zawarty w
suplemencie cynk wspomaga kondycję zdrowotną skóry, paznokci włosów i kości. Wspiera również pracę układu odpornościowego, a
oprócz tego utrzymanie odpowiedniego poziomu testosteronu we krwi. Ma pozytywny wpływ na prawidłowe widzenie i utrzymanie
właściwej płodności oraz funkcji rozrodczych, a przy tym wspiera utrzymanie funkcji poznawczych. Cynk w preparacie dostępny jest w
postaci mleczanu cynku. Jest to jedna z najefektywniejszych form podawania tego pierwiastka do organizmu, gdyż wyróżnia się bardzo
wysoką bioprzyswajalnością. To bardzo ważne, gdyż przyswajalność cynku z pożywienia nie jest najwyższa, a dodatkowo może zakłócić
ją między innymi stres czy niektóre choroby.

W opakowaniu znajduje się 30 tabletek powlekanych Cynku organicznego. W skład 1 tabletki wchodzi 15 mg (150% RWS) cynku oraz
składniki pomocnicze. Można do nich zaliczyć celulozę mikrokrystaliczną, sorbitol, sole magnezowe kwasów tłuszczowych,
hydroksypropylometylocelulozę, talk oraz lecytynę sojową. Suplement diety Cynk organiczny powinien być stosowany zgodnie z
zaleceniami producenta oraz w ustalonych przez niego dawkach. Zalecane dawkowanie suplementu diety Cynk organiczny dla
pacjentów dorosłych to 1 tabletka dziennie. Tabletkę najlepiej przyjmować po posiłku. Nie należy brać większej dawki od wskazanej.
Jeśli pacjent będzie stosować suplement diety Cynk organiczny w dawkach rekomendowanych przez producenta, jedno opakowanie
produktu powinno mu wystarczyć na miesiąc. Jeśli pacjent zażywa jakiekolwiek leki, powinien skonsultować się z lekarzem w sprawie
ich łączenia z cynkiem i ewentualnego odstępu czasowego między przyjmowaniem produktów.

Tabletki Cynk organiczny posiadają przeciwwskazania, więc nie każdy powinien je przyjmować. Przeciwwskazaniem do stosowania
suplementu diety jest nadwrażliwość na jego składnik czynny lub składniki pomocnicze. W przypadku, gdy po zastosowaniu produktu
pojawiły się podejrzane dolegliwości, które mogą wskazywać na reakcję alergiczną, należy odstawić produkt i zasięgnąć porady lekarza. 
Przeciwwskazaniem suplementu diety Cynk organiczny jest też ciąża oraz okres karmienia piersią. Produkt nie powinien być podawany
także dzieciom.
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Cynk organiczny jest suplementem diety i wyłącznie tak należy go traktować. Produkt nie może być traktowany jako substytut zdrowej
diety i zbilansowanych posiłków, gdyż w żadnym wypadku nie jest w stanie ich zastąpić. Suplement diety nie może być przyjmowany w
dawkach większych od wskazanych. Należy również przechowywać go poza zasięgiem dzieci, najlepiej w temperaturze pokojowej,
chroniąc go przed światłem i wilgocią.

Składniki
Substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, mleczan cynku, substancja wiążąca: sorbitol, substancja przeciwzbrylająca: sole
magnezowe kwasów tłuszczowych, substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, substancja przeciwzbrylająca: talk,
emulgator: lecytyna sojowa.

Zawartość w 1 tabletce:
Cynk 15 mg (150% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Masa netto: 10,5 g
Zawartość w opakowaniu: 30 tabletek

Charakterystyka
Zawarty w preparacie cynk:

pomaga zachować zdrową skórę, włosy i paznokcie
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego
pomaga w utrzymaniu zdrowych kości
pomaga w utrzymaniu prawidłowego widzenia
pomaga w utrzymaniu prawidłowej płodności i funkcji rozrodczych
pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji poznawczych
pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu testosteronu we krwi

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Nie poleca się stosowania kobietom w ciąży i karmiącym piersią.

Stosowanie
Dorośli 1 tabletka dziennie, po posiłku.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem.

Producent
AVETPHARMA sp.z o.o.
ul. Fleminga 33B
03-176 Warszawa

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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